
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE OLT 

 

DECIZIA  NR. 1 

DIN DATA DE 06.01.2020 

privind constituirea Comisiei de disciplină la nivelul C.A.S. Olt 
 

 

PREŞEDINTELE - DIRECTOR GENERAL AL 

Casei de Asigurări de Sănătate Olt 
 

 În conformitate cu prevederile:  

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu completările şi modificările 

ulterioare; 

- art. 494 și art. 626 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- H.G.R. nr. 1344/31.10.2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
 

Având în vedere:   

- Decizia Preşedintelui – Director General al C.A.S. Olt nr. 57/06.01.2017 privind constituirea 

Comisiei de disciplină la nivelul C.A.S. Olt; 

- Referatul nr. 34274 / 05.12.2019 privind desemnarea reprezentanţilor în viitoarea comisie de 

disciplină ce se va constitui la nivelul C.A.S. Olt; 
 

 În temeiul:  

- art. 298 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

completările şi modificările ulterioare; 
 

          DECIDE : 
 

   Art.1. Se constituie comisia de disciplină la nivelul C.A.S. Olt, în următoarea componenţă:  

 (1) Membrii titulari: 

- Pavel Gabriela, Șef serviciu                    

- Oprescu Alexandrina, Consilier clasa I gradul superior         

- Obretin Sorinel, Consilier clasa I gradul superior   

(2) Membrii supleanți: 

- Mihai Mircea, Consilier clasa I gradul superior                                  

- Drapatof Eduard, Consilier clasa I gradul superior                 

- Croitoru Mariana-Ingrid, Consilier clasa I gradul superior             
 

   Art.2. (1) Se desemnează secretar titular al Comisiei de disciplină Ostroveanu Dragoș, 

Consilier juridic clasa I gradul superior. 

                  (2) Se desemnează secretar supleant al Comisiei de disciplină Radu Liliana, Expert 

clasa I gradul superior. 
 

   Art.3. Preşedintele comisiei de disciplină se alege prin votul secret al membrilor titulari, dintre 

aceştia. 

 Art.4. Secretarul titular şi secretarul supleant nu sunt membrii ai comisiei de disciplină. 
  

Art.5. Membrii titulari, membrii supleanţi, secretarul titular şi secretarul supleant ai comisiei 

de disciplină se numesc pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. 
 

Art.6. Componența, activitatea, atribuțiile comisiei de disciplină, ale președintelui și cele ale 

secretarului sunt cele prevăzute la art. 9, art. 10, art. 19 – 25 din H.G.R. nr. 1344/2007, respectiv                    

art. 494 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 

 Art.7. Începând cu data prezentei, orice alte dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea. 
 

 Art.8. Persoanele desemnate la art. 1 -2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.  

  
PREŞEDINTE – DIRECTOR GENERAL,                     Vizat,                                  Întocmit,             

      CIOCAN VALENTIN-FLORIN       Comp. Juridic,Contencios          Comp. R.U.S.E.P., 

                                                                                         Administrativ                           Oprescu 

                                                                         Ostroveanu Dragoş                   Alexandrina 

                


